
Cesta do Prahy:
Těžký úděl náplav a návštěvníků 

velkoměsta



Praha a její obyvatelstvo
Praha
•„kulturní a vzdělávací centrum s širokou nabídkou 
pracovního uplatnění či kulturního vyžití“
•výsadní postavení mezi českými a moravskými městy

1784 – sjednocení pražských měst
- průmyslová revoluce, industrializace, urbanizace

obyvatelstvo Prahy
•1800: 80 tisíc; 1900: 560 tisíc; 1950: 1 050 tisíc
•1990: 1 215 tisíc; 2013: 1 240 tisíc  (Brno: 380 tisíc)
•přistěhovalí: 30 tisíc (1/3 cizinci) - mladí (20-35 let) 
•vystěhovalí: 35 tisíc lidí (15 tisíc cizinců)
•starší Pražané na vesnici či do obvodu města (důchod)
(zdroj ČSÚ, k 31. 12. 2013)



formální vs. faktické obyvatelstvo
•trvale a obvykle bydlící (+ 53 tisíc)
•legální a nelegální migranti nezahrnutí do obyv. (50-100 tisíc)
•daně, místní poplatky apod.

Nejčastější důvody naplavení
•práce, studium, sňatek 

Vnitřní migrace uvnitř Prahy 
•vylidnění centra (spekulace, investice, byznys) 
•movitější střední třída do širšího centra

•přes 200 tisíc lidí denně dojíždí do Prahy za prací

•pražák obyvatel X pražák rodák
•podíl rodilých Pražanů 52% (sčítání lidu 2011) 



Pantáta Bezoušek (1941)

Režie: Jiří Slavíček  

Předloha: K. V. Rais (1895)  

Scénář: Karel Steklý 

 

(ukázka)

„Všichni jsme ze selského

 pytle..“



Návštěvníci velkoměsta
• řada stereotypů shodných s náplavami

Specifika zobrazení:

• nadšeně a dojatě Prahu obdivují

• odnášejí si spoustu zážitků a vzpomínek 

   pozitivní (převažují) x negativní (drobná kriminalita)
• neradi se s Prahou loučí

Píseň o stromu a růži (1978)

Režie: Ladislav Rychman 

hrají: Vjačeslav Tichonov 



Zlaté město 
(Goldene Stadt, 
Die) (1942)
•Režie: Veit Harlan   
•Hrají: Kristina Söderbaum
4. května, 20:00, Kulturní centrum Klubovna



Náplavy
pražská náplava – Čech, Moravan, Slovák přicházející za prací či za 
studiem

Na začátku je sen
•Vidlákův rap – vystačíme si, nic nám nechybí, je nám tu dobře, ale…

•„mám jenom jeden velkej sen, vypadnout z týhle díry ven“ 

•dostat se do velkého světa (velké město) a udělat do něj díru

•„ zkouší se prokopat ven“ (Mňága a žďorp)
•sní a touží po obraze tohoto světa (Prahy)

•Bylo nás šest (TV seriál) (1986) 
•Režie: Jiří Adamec 



Stereotypy vs. náplavy

• ztracen ve velkoměstě

• omezený, hloupý, naivní venkovan, venkovanka

• ublíženost

• holduje pokleslé kultuře

• nemá vkus

• neumí se chovat

• hodně pije, záliba v tvrdém alkoholu
• nesnáší pražáky

• náplavy drží spolu 

• okouzlen velkoměstem (celebrity)
• pobyt v Praze ho dělá lepším



Stereotypy vs. pražáci

• velkoměstský stereotyp je vznešenější
• namyšlený, pohrdlivý, snob, v Praze je všechno nejlepší
• zbytek republiky je „vidlákov“
• jsou líní, nic neumí („líní cajzli sa zdekovali do Práglu“)
• neumí řídit auto, neumí mluvit
• individualista, nezná ani vlastního souseda
• pražák je zženštilý nebo gay (není „chlap s gulama“)
• pražandy jsou fifleny
• Praha je zkažená, město hříchu
• mají peníze, okrádají a utiskují celou republiku
• můžou za všechno (hromosvod zloby a nářků)



Reality show Pražáci

„Nová ČESKÁ reality show sledující životy mladých lidi žijících v 
Praze!“

Lukáš Rejmon (P!NKSTAR.CZ)
„usilovná ostuda gay komunity“ (magazín LUI)

•údajně bývalý pornoherec 
•provozovatel gay bordelu
•projekt „Rok s Lukášem“
•6/2015 plánuje svatbu s 

Janem Bendigem (SuperStar)

„Nejteplejší den tohoto roku? Hvězda pohřbu Džambulky chystá 
gay svatbu v Hošticích!“ (extra.cz)



Stereotypy vs. pražáci

• Pražák své stereotypy příliš neprožívá

"Dívej se, víš, co si my, Brňáci, myslíme o 
Pražácích?" ptá se Brňák. Pražák zavrtí hlavou.

"No, že jste nafoukaní, arogantní šulini." 

Pražák se zamyslí a po chvíli se zeptá: 

"A víš, co si myslej Pražáci o Brňácích? Nic."



Naivní venkovan, venkovanka

Zneužití
venkovan – okradení, výsměch – nevzdává se, fištrón

Stříbrná pila (1978); Režie: Stanislav Strnad 

Televizních seriál z prostředí beskydských dřevařů 
venkovanka – připravena o čest, výsměch

Anna proletářka (1952); Režie: Karel Steklý
•dle románu Ivana Olbrachta (1928)

Bylo nás šest (TV seriál) (1986) – Hanka Dušková

•pozvolná proměna stereotypu: 

 naivní, nezkažená, skromná X vypočítavá zlatokopka         



Finalistky Miss Agro 2014



Regionální nesnášenlivost
MY (Pražané) a oni (náplavy)

•MY jsme ti praví (déle usazení, kulturnější)

•oni přicházejí, oni jsou odlišní (dialekt, pokleslá kultura)

Praha

•pragocentrismus – soustředění a zneužívání centrální moci
•každý režim s Prahou a pražskými dějinotvornými událostmi 
spojuje svou legitimitu (matka republiky, dělnického hnutí, 
listopadu 89)

•univerzálním hromosvodem všech zlob a nářků

•„všechno si tam rozhodnou; hrabou si pod sebe a na venkov 
nic nezbyde“

•Brusel (Vídeň, Moskva) vs. Praha vs. regiony ČR (ČSR, ČSSR)



MY kontra oni
•nesnášenlivost přeroste v agresi
•fotbaloví chuligáni (Sparta, Slavia vs. Baník 
Ostrava, Sigma, Brno, Slovan Bratislava)



Móda



Móda

„Venkovanka Válková si zapomněla vidle, ale 
kalhotky naštěstí ne! „ Super.cz, 17.2.2015



Pokleslá kultura



Pokleslá kultura



Návraty domů

odcizení

 Praha je změnila, přivykli zdejšímu životu

doma je nuda, příliš velký klid, všude zavřeno, 
špatná doprava atd.

X
nepřijetí

pro venkov se stali pražáky 

X
pro pražáky zůstávají náplavami



Venkov vs. Praha 
v reklamní 
kampani 

Naložme to pražákum
•reklamní kampaň 4/2009 
•positioning Stará myslivecká

    (vhodný image značky)

•Yinachi (BU2R) 

"Pražák je v našem pojetí člověk, 

který se chová sebestředně a

 arogantně ke svému okolí, ať už

je z Prahy, Aše nebo Jablunkova."  

Jiří Pejša (GRANETTE & STAROREŽNÁ)



Kampaň komunální
volby 2014

Nejsmeklauni.cz
hnutí Domov



Pražská politika a náplavy
• „kdyby celá země volila jako Praha, měli bychom se lépe“

Tomáš Halík

• „Pokud si kdokoliv v České republice myslí, že Česká republika se 
může dostat na evropskou úroveň rozvinutím Brna, Ostravy, 
Břeclavi nebo Krnova, tak je na velkém omylu. Pouze podpora 
centra, pouze podpora hlavního města a pouze samotná podpora 
nás obyvatel Prahy může být tím jediným nástrojem, jak se dostat 
na evropskou úroveň ve všech ukazatelích, ve kterých bychom si 
přáli.“

Tomáš Hudeček (ukázka)

• „Jen neříkejte! Bohužel tuhle partičku volili náplavy z paneláků-
Černý most a další podobná ghetta.S Pražáky křtěnými Vltavou to 
nemá nic společného.Ostatně čistých Pražáků-patriotů,je už jen 
necelých 700 tisíc.Ostatní jsou vidláci odevšad..“

diskuze k článku o zvolení Adriany Krnáčové primátorkou (ukázka)



Mediální obraz
 „Pražský primátor Tomáš Hudeček bojuje se svým 

hanáckým původem a snaží se přerodit v pravověrného 
Pražáka.“

„Evidentně už pouhý pobyt v centru republiky může 
v člověku vyvolat halucinace o vlastní mimořádné 

důležitosti.“

 
Praha, pičo!

Petr Bittner 

10. 9. 2014, A2alarm



Tomáš Hudeček (* 10. 

května 1979 Olomouc) 

Adriana Krnáčová (* 

26. září 1960 Bratislava) 

(Ada Krnáčová-Gutleber)
- studium v domovských městech, většinu života 

mimo Prahu



Prezidentská volba

• hojně stereotypy využívala a mnohé utvrdila
• významná role médií

kulturní nadřazenost X buranství, omezenost

(„pražská kavárna“) X (česká, moravská hospoda)



Venkov ve městě dnes a zítra

 

•stírání hranic mezi městem a venkovem, mizí 
kontrast 

•město se začíná roztahovat do „metropolitního 
okruhu“ 

•konec dělby práce mezi jednotlivými částmi města

 
•ubývá tradičních zobrazení v popkultuře

•globalizace, unifikace, individualizace, přesun do 
virtuálního světa



Co by byla Praha 
bez venkova..



  

.. ale teď hybaj 
zpátky do pralesa!
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